
2014-2020
2021-2027

CFM 1 083,3 €
CFM 1 074,3 €

11 € Suplimentări prin majorarea plafoanelor CFM

Total 1 835,3 €

Se
cu

rit
ate

 și apărare – CFM  13,2 €

Fondul european de dezvoltare regională

Fondul social european +

Erasmus+

Fondul de coeziune

Cadrul �nanciar multianual 2021-2027, NGEU și suplimentări* 
(angajamente, în miliarde de euro, la prețurile din 2018)

2021-2027 CFM

2021-2027 CFM + NGEU

NGEU

Mecanismul Conectarea 
Europei

Instrumentul de vecinătate, 
dezvoltare și cooperare 

internațională

4 €

11 €

15 €

EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European

Cadrul �nanciar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 și instrumentul de 
redresare al UE de nouă generație (Next Generation EU — NGEU)

Contribuția UE la �nanțarea nevoilor extraordinare în urma pandemiei de COVID-19

* Creșterea este rezultatul eforturilor de negociere depuse de Parlamentul European pentru consolidarea a 10 programe emblematice ale UE 
selectate. Din totalul de 15 miliarde EUR suplimentare , 11 miliarde EUR vor contribui la creșterea plafoanelor cadrului �nanciar multianual, iar 4 
miliarde EUR vor � �nanțate din realocări și marje din cadrul �nanciar multianual.

Suplimentări pentru programe speci�ce

Cheltuieli administrative ale 
instituțiilor

Școli europene și 
pensii

Fondul european de 
garantare agricolă 

(FEGA)

Ad
ministr

ația publică europeană – CFM 73,1 €
creșterea plafoanelor CFM

Ve
cin

ătate și întreaga lume – CFM 98,4 €

Coeziune, reziliență și valori – CFM 377,8 € + NGEU 721,9 €

Res
urse naturale și mediu – CFM 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

ție
 și g

estionarea frontierelor – CFM 22,7 €

Pia
ța 

un
ică

, inovare și sectorul digital – CFM 132,8 € + NGEU 10,6 €

Cad
rul

 �n
an

cia
r m

ult
ian

ua
l 1

07
4,3

 € 
și I

nst
rum

entul de redresare al Uniunii Europene 750 €

+

realoc
ări

Costuri de 
�nanțare NGEU

Mecanismul de redresare și reziliență

React EU

Orizont Europa

Programul Europa 
digitală

Programul 
spațial european

Programul UE 
pentru 

sănătate 
(EU4Health)

Programul LIFE 
pentru mediu și 
politici climatice

Fondul pentru 
azil și migrație

Fondul de 
gestionare 
integrată a 
frontierelor

Fondul 
european de apărare

Fondul pentru 
securitate internă

Ajutorul umanitar

Lista programelor bugetare menționate în gra�c nu este exhaustivă.

Fondul pentru o tranziție 
justă

Investiții în UE

NGEU 750 €

Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)

Asistență pentru 
preaderare

RO

https://bit.ly/3nxB6Xt


